
Total 4.080,00 

LOTEI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
Descri ão do Forn 

Fornecimento de refeições; almoço/jantar, no 
sistema CeIf Orvice - modlidade 9uffet, 
incluindo 01 ágia mineral qe 500m1 ou 01 
retrigerante deg3SOml; na c dade de São Félix
do Coribe - BM contendo n mínimo (arroz, 
feijão preto e/ou tropeiro, rr acarrão, farofa de 
carne, salada é dois tipos de carne)  

Item 

1 

ecimento U nd. Quant. V. Unit. V. Total 

Unid. 240 17 4.ÔgÔ.00 

li ESTADO DA BAHIA 
AgaI PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIx; Do CORIBE SAO 	OCORIBE 

CO 
	CON1ÂTO DF I'RrTÂCÂÕ bE REIRVICôR E FORNECIMENTO 

Contrato de prestação de serviços e fornecimentos, 

DATA-2  / 5)191 	 que entre si fazem, O Fundo Municipal de Saúde, e a 
empresa Pousada e Churrascaria Boi na Brasa Ltda - 
ME. 

O FUNDO MUNICIP4L DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO FÈLIX DO CORIBE, entidade de 
Direito óbUco bterná. com  sede t Avenida Luz eduardo Magalhães, sJnP, Centro - na cidade de 
São Félix do Coribe, tstado da ahia, inscrita no CNPJ sob o no 1t418.700/0001-17, neste ato 
representado pelo o eçretArio Municipal de Saúde, o Sr,Marçoa Ataíde de Oliveira brasileiro, 
casado, portador do ÇPF n0470.972.135-15, e Rg.n°6717966 SSPIMG, nomeado pelo o Decreto 

xecutivo Mundpal InaÓaI  datado de ôâ de janeiro de 2017, dbravante denominado de 
CONTRATANTE, e açempresa Pousada e Churrascaria Boi na Brasa Ltda - ME, inscrita no CNPJ 
sob o n°. 03.484.73610001-70, sediada à Rua Jorge Fogaça, 02, Prédio - Centro - São Félix do 
Coribe - BA, 'neste aft3 representado pelo empresário Osmar Alvos cio Barros, inscrito no RO sob o 
n°. 2.217.681 	e CPF s 	o no. 081.192.105-06, residente e domiciliado à Rua Jorge 
Fogaça, 02, Centro, na cidade det  São Félix do Coribe - BA, dqravante denominado simplesmente 
çjç CONTRATADA, fijam jutos waçvrdadvs o seguinte; 

CLÁUSULA PRlMERA: O prdsente contrato tem por objetivo contratação de: Lote 1 - 
fornecimento de referceg: e Lo4 II - pretaçô de serviços de hospedagem, para Mondar as 
necessidades cia Secçetaria Muni$ipal de Saúde, deste município. 

CLÁUSULA SEGUN9A: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor efetivo global de 
R$8.955,00 (oito mil 4 novecentos e cinquenta e cinco reais). 

LOTE II - ?RSTAÇAO ot avoa ut 
Item Deséri9ão dos ervi9os 	/ Und. Quant. V. Unit. V. Total 

Hospedagem 	rn apartamento 
com banheiro privativo cor -  
equipado com 	entilador, televisão 
à internet oferecer toalhas 
fornecimento d 	café cia mhã; 
na cidade de 85o Félix do 

(smples 
chuveiro elétric4; 

e acessi 
banho e 

e oferecido 
Eribe - RA. 

iiri- 4 35 140,00 

AVENIDA LUIZ EDU 
TEL.:(77) 34 

Çite 

O MAOAL$ÃES, S/N - CENTRO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CE?: 47.665-000 
1-292 1/FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm(dsaofelixdocoribe.ba.gov.br  
www.aofe1b4lccoi4be.ba.ov.br  - CNPJ: 16.420.95110001-20 
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seguIn.' 
iO 8 

cl: ida 'en 

forma: em até 30 (trinta) dias 
905 1 fornecimento, após 

rovado pela Secretaria 

'4 
5TAD0 DA BAHIA 

nnrrrrrunÂ MIJt4IÓIPÂL DE sÃo rLDc DO CÓRIS 511OFUÏ6010RIBE 

1' 

2 

Hospedagem 4m 
banhêirô privâtivõ 
equipado com 
à internei; oferecer 
fornecimento dë 
de quarto diri 
cidade de São 

apartamento (duplo) - com 
com chuveiro elétrico: 

ventilador, televisão e acesso 
toalhas de banho e 

Diária 6 60 

360,00 

café da manha; e serviços 
a gerem oferêcidoa na 

iFélix do Coribe - BA. 

Hospedagem 
1 
 m apartamento (triplo) - com 

banheiro privativo com chuveiro elétrico: 
equipado com yentilador, televisão e acesso 

internet; oferecer toalhas de banho, 
torneçimentu çjç oatO aa manh3; e aerviço de 
quarto diário a t erem oferecidos na cidade 
de Cão rálix clã Coribe - Diária 4 00 

320,00 

4 

Hospedagem 
com banheiro 
equipado com 
acesso à interrLet;  
e fornecimento
de quarto diári4 
cidade de São 

4,, apartamento (simples) - 
Ørivativo com chuveiro elétrico; 

r condicionado, televisão e 
oferecer toalhas de banho 

-de café da manhã; e serviços 
a serem oferecidos na 
éIix do Coribe - SÃ Diária 7 60 

560 00 

5 

Hospedagem 4m apartamento (duplo) - com 
banheiro privativo com chuveiro elétrico; 
equipado com kr condicionado, televisão e 
acesso à interrfet; oferecer toalhas de banho 
e forneciment&de café da manhã: e serviços 
de quarto diárk a serem oferecidos na 
cidade de São kiix do Coribe - 5A. Diária 12 110 1.320,00 

6 

Hospedaem dm apartamento (triplo) - com 
banheiro privativo com chuveiro elétrico; 

uipado com hr condicionado, teIevi5o e 
acesso à interrjet; oferecer toalhas do banho 
fornecimento dp cfõ da manhã, e aerviyv de 
quarto diário a áerem oferecidos na cidade 
de 8Q Fólix $ Coribe - bA. Diária 15 145 2.175,00 
Total 	  4.875,00 
Total Geral 	 ,7  8.955,00 

ar- efetu'do 
ssà' da 'rd 
crre'.onde te 

2.1 - DO PAGAMENTO 
conforme medição, ta c 
apresentação do ddcum 
Municipal de Adminisaçâ 

2.2 - O Fundo Municipal •e Saúde po 
conveniente para a administr ão, até o cumprime 

pagamento 
tar da e 

nto fiscal 
e Finanças; 

antas ordens de fornecimento entender 
total do objeto desta Iicitaão 

AVENIDA LUIZ EDU4RDO MAGALHÃES, 51)4 - CENTRO - SÃO FÉLLX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 34I 2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL admsaofe1ixdocoriba ba gov br 

Site( www.saofelixdocoribe.ba,Qov,br - CNPJ: 16.430.951!0001-30 
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ESTADO DA BAHIA 

pnrFrrunA MUNICIFSAL DE SÁkO FLDC DO CORISE 

2.3 - A presente conrataço deveu-se ao fato de ter sido oriundo da licitação Pregão Fresençial 
n° PP033-2017, comrregime  de execução por preço lote, nos termos do disposto da Lei 8666/93. 

2.4 - Aplicam - se Lei 6666/93, e suas alterações posteriores, ao presente contrato e em 
especial aos seus caos omissos; 

QL.ÁU8ULA TtRGtlRA: O prazo máximo de vigência deste contrato será da seguinte form2: 08 
(oito) meso, ççm miolo em 02(0(7017 e termino em 31(12(2017, podendo ser prorrogado, com 
fundamento no art.5t.  inciso 1, da Lei n° 8.668193, e suas cominaçôes posteriores, firmando-se 
para fanfo, (ermos 5aciffivos ao pacto original, desde que as apartes se manifestem com 
antecedência; 

CLÁUSULA QUART 
o período mínimo de 

 

- Os preços inicialmente contratados poderão ser repactuados observando 
2(doze) meses, após esse tempo os preços poderão ser atualizados: 

  

4.1 - a manutençãodo equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde qu acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, ou, 
se previsível, de co'nsequncias incalculveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos dó Contrato. 

4.2 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a el será imputada uma multa de um décimo por cento (01%) do valor do 
contrato por dia de ataso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo pagamento 
acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado 
para correç&o das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, 
ou outro equivalente 

CLÁUSULA QUINTi4 A doupeco correrá por conta das dotações orçamentarias: 

05.02 - Fundo Munic)pal de Saúde; Proj/Ativ,  2035 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal 
de Saúde; Elemento: 33903000 - Material de Consumo (Fonte 02); 

05.02 - Fundo Munieal de Saúde; ProjlÂtiv: 2025 - Manutenção das Ãçes 
de Snúde; Elemento: 33902900 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁSULA SEXTA - Sbjeto do presente contrato poderá sofrer alterações nos 
lei 6.666/93, firmanc{o para tanto termo aditivo ao pacto original, desde 
manifestem. 

6.1 - Fica estabelecdo que a CONTRATADA não pode—transferir, 
execução cio objeto deste contrato: 

CLÁUSULA STIMA'- DIREITOS E RESPe SABILIDADES DAS PARTES: 

7.1 - DA 
CONTRATINTE 	 ____ 

7.1.1 Comunicar ao citante vencedor qualque a • 'iqidad 'corrida - - ecu 5o do objeto 
licitado, diligenciand para que as i egulari. -d» otfal  ,s apont.das seja 	• - -mente 
corrigidas: 
7,1,2 Efetuar os pagamentos devidos a Gb utrata'., ',gj('rme e s o de ordem de serviço ou 
fornecimento, e dispoições deste contrato; 
7.1.2 Enviar â contratda o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção de mpostos dos serviços e fornecimento: 

AVENIDA LUIZ EDUÃRDO MAGALHÃES, S)N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BÁHL& - CEP: 47.65-000 
TEL.:(77) 341-2921/ PAZ (77) 3491-3194 — EMAIL: adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br  

Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br  - CNN: 16.430.951/0001-30 
.. 	•it 	à 

do Fundo Municipal 
(Fonte 02). 

termos do art.65 da 
que as partes se 

no todo ou em parte, a 
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1 

ESTADO QAUAIJIA 

PR4EITURA ¶1UNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

 

SÃO FÉLIX OOCORIBE 

conformidades destq contrato, o a firmados entre as partes; 
7.1.6 Rejeitar no todo ou em )arte, os geMçoa  ou fornecimentos a serem executados em 
desacordo com as eSpecificaçõe constantes deste contrato; 
717 Proporcionar tcdas as facil dades necessárias A perfeita QXQQUÇO do objeto do contratual, 
a ser firmado ente as partes; 
7.1.8 Fiscalizar a exbcuçáo do4bjeto licitado sendo permitida a participação de terceiros, para 
prestar assistência oi informaçõês julgadas pertinentes; 

7.2 IDA CONTRATAM 

72.1 Executar fielmente o contato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas 
estabelecidas na lei ¶1° 8666193t suas cominaçôes, de forma a não interferir no andamento das 
atividades da contratante; 

$ 7.2.2 Executar todos os serviço e fornecimentos objeto deste contrato dê acordo com a sua 
proposta de preço: 
7.2.3 Responsabilizqr-se pelo 9bjeto licitado até o efetivo fornecimento, adotando todas as 
medidas julgadas cabíveis, incluive as que se referem à segurança e ao transporte até o local de 
entrega: 	

, 
7.2.4 Assumir em caráter  exclusiyo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista 
ou previdenciário e rspectivos ábus, tanto em relação a si, e enquanto ao pessoal eventualmente 
contratado para e cuç&o do? fornecimentos, inclusive acidentes cio trabalhos, serviços 
extraordinários, estadias, alimentço, deslocamento, no cumprimento do objeto deste contrato; 
7.2,5 emitir a nota ti$al e recit4 de quitação da prestação  dos serviçosífornecimentos fazendo 
discriminar no seu corpo a deduçpo dos impostos dos serviços a serem contratados; 
7.2S rnfregar o objeto  licitado Uvp-e de qualquer embaraço, soja de ordem financeira ou tributária; 
7.2.7 Responsabilizár-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras 
adicionais referentes ao objeto licitado, arcando, dessa forma, com todas as despesas diretas ou 
indiretas decorrente&do cumprintlento  de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional para a 
esta Prefeitura; 
7.2.8 A Contratada Orá responsvel pelo pagamento de toda e qualquer indenização por danos 
çaãsados A Contratynte 

doutçuyao 
terceiros, por culpa ou dolo seus prepostos, ou de seus 

• colaboradores, decorrentes  da e 	dos svi9os ora contratados. 
7.2.9 A obrigação tia contrata 1a de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade comas obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
7.2.10 Qorrerao por bonta da CONTRATADA as despesas decorrentes da locomoção de seu 
pessoal e respectivos! equipamentos para a sede deste município de São FéUx do Coribe - BA; 
7.2.11 durante toda clí execuçao ço contrato, a CONTRATADA deverá estar apta á prestação dos 
serviços contratados!. perante a vigilância sanitária Municipal, Estadual e demais órgãos 
competentes do servi'ço contrata o; 
7.2.12 atender de torma prior)tária a CONTRATANTE, as solicitações dos serviços ora 

cantrgtdôs: 
1.2.13 Rocponbílizr- 	pifio afõrnêôimêntô do§ iiiumat 
primeira cio presente ?ontrato; 
7.2.14 Fica estiputad4 o valor da multa por dia de atr 
deste contrato, no peicentual de 90°h(frinta por cen 

CLÁUSULA OITAVA' - DA RESQ5ISÃO - A tsciho do 
forma: 

AVENIDA LUIZ EDU4RDO MÀGAI4ÂES. S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665- 
TEL.:(77) 341-2921/ FAZ: (77)3491-3194 - EMAIL: aditsaoMiXdoÇOribQ.b4,QY,bt  

siteFwww,saofel&docoribe.ba.gov.br  - CNPJ;., 16.430.951/0001-30 
1 

7.1.4 Modificar ou recindir unilaeratmente o contrato nos oasos previstos nu Lei n°6000(S3; 
7 1 5 Acompanhar ,0  fiscaIiza os serviços e fornecimentos a serem executados nas 

cuço do objeto da cláusula 

escumprimento do objeto 
nte contrato; 

rato ocorrerá da seguinte 
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Testemunhas: 
r 

la. 

SCARL&.2 	BRASA LTDA ME. 
CONTRATADA 

1 

PRtEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

1 
ESTADO DA PAt4!A 

A.,.flI,Co,n.t.ÇDh,ia 

li 

8.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência pra administração; 

6.2 Administrativa 	por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos i a xii, xvii, kVIil do art.78 da Lei n°8.666/93; 

8.3 Judicial - nos termos da lesislaçag processual; 

8.4 o eontrotada r4cnhece os dh'oitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art.77 da,Lei n° 6.666/33 

CLÁUSULA NONA: pAS PENALIDADES: 

9.1:1 — Nos termos bo art. 86 da Lei n. 8.666/92, fica estipulado o percentual do 0,5% (meio por 
cento) sobre o vaIot inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do obj4o deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado. 
9.2: II - Em câ.ô dô inei'ecuça"c total ou parcial do pactuado, em razão do ~cumprimente de 
qualquer das condiç,ões avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da 4e1 n. 8.666193: 
9.3: - advertência; 

9.4: - multo do 109/ (ç102 pôr cento) do valor do contrato, 
9.5: — susponsão tQmporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por pi4zo não superior a 2 (dois) anos o, 
9.6 - declaração de ',idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

CLAUSULA DECIIVI4: As partes contratadas elegem o Foro cia Comarca da cidade de Santa 
Maria da Vitoria - BAflpara dirimir as quectOeu relativas ou re6ultantes do presente CONTRATO. 

Ë por estarem de corhum acordo, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor 
com as testemunhas kbaixo: 

São Fêlix do Coribe —;BA, 02 de maio de 2017. 

AVENIDA LIJIZ EDUAjmO MÀGÂLUÃPS, WN - CENTRO - SÃO FLIX DO'CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 349 -292 1/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL; adm@saofe1ixdocoribo.bu.gov.br  

Sito: ,vww.saofolixdocoribe.ba.ov.br  - CNPJ: 16.430.951/0001-30 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 93264683-a4f8-4477-af45-e002c435aa64


